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S1 = SEMBAH PUJI 

Sembah Puji (20 Menit) 
2 lagu Pengagungan - 2 Lagu sesuai tema Firman 
Tuhan (silakan pilih 2 lagu berikut):
1. Perjanjian Ajaib (Praise-KA Worship) 
2. Skema Perjalanan Rohani (Praise-KA Worship) 
3. Kemuliaan Besar (Worship-KA Worship) 
4. KekuatanMu Sempurna (Worship-KA Worship) 
 

S2 = SUASANA/ICE BREAKER (10 Menit) 

Setelah melakukan ice breaker, jangan lupa 
menjelaskan pelajaran yang bisa dipetik dari ice breaker 
yang sudah dilakukan. 
Judul: BERJALAN DI JALAN YANG BENAR UNTUK 
PEROLEH ANUGERAH 
Petunjuk: Siapkan sebatang kapur tulis. Sebuah kursi 
atau buku nyanyian. Tiga atau empat lembar kertas yang 
berisi ayat Alkitab (Yesaya 30:21). Pemimpin permainan 
membuat sebuah garis start, dan juga dua garis sejajar 
yang panjangnya kurang dari 10 m serta lebarnya 20 cm 
di lantai. Diujung kedua garis sejajar itu diletakkan 
sebuah buku nyanyian atau sebuah kursi yang 
merupakan “jalan yang benar” yang harus ditempuh. 
Pemimpin membuat “jalan” yang sama kira-kira tiga 
sampai empat buah, kemudian meletakkan kursi atau 



buku nyanyian di ujung “jalan” itu. Para anggota dibagi 
menjadi tiga sampai empat kelompok. Setiap kelompok 
memilih satu orang dari anggotanya untuk mengawasi 
kelompok yang lain. Kemudian setiap kelompok 
berbaris ke belakang dan menghadap ke “jalan” itu. 
Ketika permainan dimulai, orang pertama dari masing-
masing kelompok membawa kertas yang sudah berisi 
ayat Alkitab dengan melewati “jalan” itu. Ujung kaki 
yang satu harus menempel pada tumit kaki yang lain 
secara bergiliran. Apabila ia tiba di kursi atau di buku 
nyanyian itu kakinya harus menyentuh kursi atau buku 
nyanyain. Kemudian ia berjalan mundur dengan cara 
yang sama sampai pada garis start dan memberikan 
kertas itu kepada peserta berikutnya. Yang dianggap 
sebagai pelanggaran ialah apabila : Kakinya menginjak-
injak garis batas “jalan” dan Ia berjalan diluar “jalan”. 
Apabila salah satu syarat tersebut dilanggar, orang yang 
sudah sempat maju ke depan harus mulai lagi dari garis 
start dan yang mundur harus mulai dari kursi atau buku 
nyanyian. Yang menjadi pemenangnya ialah kelompok 
yang paling cepat menyelesaikan “perjalanan” itu. 
Tujuan: Sebagai anak-anak Tuhan, kita wajib berjalan 
di jalan yang benar, sebab dengan demikian kita akan 
terus bertumbuh dalam anugerah Tuhan yang 
melimpah.  
 

S3 = SHARING APLIKASI FIRMAN TUHAN (50-

60 Menit)  



GOL  : Semua yang hadir melakukan dan mengalami 
kebenaran Firman Tuhan. 
Pertanyaan : Apa tema kotbah dan pelajaran-pelajaran 
yang disampaikan minggu lalu? 
 
EXCEEDING GRACE #3 - ANUGERAH MELIMPAH #3 
GROWING IN GRACE - BERTUMBUH DALAM 
ANUGERAH 
 
I. TERUSLAH BERTUMBUH DALAM ANUGERAH. 
a. 2 Petrus 1:2   
 Kalau sejak start hidup kita sudah dipenuhi grace, 

maka hasilnya pasti berbeda dengan orang yang 
memulai tanpa grace. 

 2 Petrus 3:18   
 Jangan sampai mengawali sesuatu dalam grace, 

tetapi akhirnya grace itu hilang dalam hidup kita.  
b. 1 Samuel 2:26   
 Samuel adalah salah satu pribadi yang hidup 

dalam anugerah Tuhan. 
 
II. KUNCI BERTUMBUH DALAM ANUGRAH. 
1. BERTUMBUH DALAM PENGENALAN AKAN ALLAH. 
 Semakin kita kenal Tuhan kita, semakin nyata 

manifestasi kasih karuniaNya dalam hidup kita. 
 Samuel semakin bertumbuh dalam Anugerah, 

karena Samuel semakin mengenal Tuhan. 
- 1 Samuel 3:7  



 Pengenalan artinya proses untuk mengenal.  
 Hosea 4:6  
- Zakeus rela bayar mahal untuk bisa berkenalan 

dengan Yesus dan membangun hubungan dengan 
Yesus! 

- Jangan menolak kesempatan untuk bisa mengenal 
Tuhan. Kita harus siap bayar harga untuk mengenal 
Yesus! 

2. HIDUP DALAM KEKUDUSAN, INTEGRITAS, DAN 
MENJAUHI DOSA. 

 Roma 6:1-2  
- Dosa tidak pernah menambah kasih karunia! Dosa 

malah menyusutkan dan mengerdilkan anugerah 
Tuhan dalam hidup seseorang. 

 1 Samuel 12:3-4 
 Jika terlanjur hidup dalam dosa, kuncinya adalah 

pertobatan! 
 2 Samuel 12:13  
3. TERTANAM DI RUMAH TUHAN. 
 Mazmur 92:13-16 
 Melayani Tuhan mendatangkan anugerah yang 

besar dalam hidup ini.  
 Maleakhi 3:16-18 
     
PERTANYAAN: Menurut Anda, sudahkah Anda terus 
berjalan dan bertumbuh dalam anugerah Tuhan di 
gereja kita? Mengapa? Lalu, faedah apa yang Anda 
terima? Sharingkan!   



APLIKASI: Setelah mendengarkan firman Tuhan minggu 
ini, maka langkah dan komitmen seperti apakah yang 
akan Anda lakukan sehingga setiap kita bisa terus 
bertumbuh dalam anugerah Tuhan yang melimpah? 
Tulis dan jelaskan! 
  
DOA PROFETIK SESUAI FIRMAN (5-10 Menit) 

DOA SYAFAAT PROFETIK (10 Menit) 
Pemimpin doa mengajak dan menggerakkan anggota 
kelompok sel untuk berdoa profetik; 
1. Bagi bangsa dan negara kita Indonesia 
2. Gereja kita, rhema Yesaya 60 digenapi, visi 1 juta 

jiwa diselamatkan 
3. Gembala sidang dan hamba-hamba Tuhan serta 

pelayan Tuhan Keluarga Allah 
4. Kesatuan dan kekudusan jemaat dan seluruh 

pelayan Tuhan 
5. Kegerakan JANJI IMAN supaya jemaat meresponi 

sehingga menerima anugerah Tuhan 
6. Visi membangun PUSAT KEGERAKAN ROH KUDUS 

GLOBAL 
7. Visi 1 juta murid, 100.000 komsel, 1.000 gereja lokal 
8. Permohonan doa anggota kelompok sel 
 
 
KESAKSIAN: 

 



FOKUS MELAYANI TUHAN DAN KISTA TUHAN 
ANGKAT. 
 
Shalom Saudara perkenalkan saya Merry, puji nama 
Tuhan saya bisa memberi kesaksian. Dulu saya pernah 
operasi kista namun belum ada setahun setelah operasi 
itu, kista itu muncul kembali. Saat itu saya terus berdoa 
dan di tengah keterbatasan fisik saya, saya terus 
berjuang sungguh-sungguh untuk melayani Tuhan.  
 
Dan benar saudara ketika kita mengutamakan Tuhan, 
menyenangkan hati Tuhan maka Tuhan berkarya atas 
hidup kita. Ketika saya kembali periksa ke dokter, dokter 
kaget karena hasil pemeriksaan menunjukkan kista 
sudah tidak ada, hilang, bersih. Puji Tuhan, saya mau 
sungguh-sungguh lagi memberikan hidup saya untuk 
Tuhan karena Tuhan sungguh sangat baik. 
 
Narasumber Kesaksian : Ibu. Merry 
 
S4 = SASARAN RENCANA (15 Menit) 
KKS mengevaluasi dan merencanakan pertemuan 
komsel berikutnya. KKS mendorong setiap anggota 
untuk mensupport dan ambil bagian dalam kegiatan dan 
program yang sedang dijalankan di gereja kita.    
 

DOA PENUTUP (5 MENIT) 


